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KARBOXIMETILCELLULÓZ (CMC) 
DTK HV 350 G 

 

Technikai CMC termék vizes diszperziós ragasztó gyártásához alapanyagként. 
Önállóan üvegszálas tapéták ragasztójaként is alkalmazható.  
Papírtermékek ragasztására (pl. zacskók) is kiválóan alkalmas magas 
pszeudoplaszticitása miatt, mert kevés vizet kell a rendszerbe bevinni. 
 

Előnyei: 
·  Gyors hidratáció  
·  Jó sűrítő és viszkozitás növelő 
·  Jó ragasztóképesség  
·  Magas viszkozitás és pszeudoplaszticitás 

  ·  Cellulóz alapú, környezetbarát 
 
Felhasználási javaslat: 
 

 Tapétaragasztóként üvegszálas tapéták ragasztásához is használható. 
A kiváló ragasztó,- sűrítő hatását csak a teljes feloldódást követően tudja 
biztosítani! 

 Papírragasztóként való alkalmazás esetén: folyamatos keverés közben a 
vízhez adagolni, majd teljes oldásig keverni  
Javasolt oldat koncentráció: kb. 8-10% (tw) 

 Viszkozitás növelőként való alkalmazás esetén: folyamatos keverés közben 
a vízhez adagolni, majd teljes oldásig keverni  
Javasolt adagolás: kb. 1% (tw) 

 
Csomagolás:  25 kg kasírozott papírzsák, 1000 kg palettázva 
Lejárati idő:  Gyártástól számított 12 hónap 

Raktárunkban folyamatosan elérhető 
Minimum megrendelési mennyiség 1 zsák    

Javasolt tárolás:  Nedvességtől, hőtől, közvetlen napfénytől óvni! 
    Eredeti csomagolásban tárolni. 
 

Származás:   EU 
Besorolás:   Emberre és környezetre nem veszélyes; jelölésmentes (REACH) 
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KARBOXIMETILCELLULÓZ (CMC) 
DTK HV 350 G 

 
Általános jellemzők/specifikáció: 

 
 

 Megjelenés:        enyhén sárgás színű granulátum  

 Ionosság:        Na+ 

 Litersúly:        400-650 g/l 

 Hatóanyag-tartalom:     min. 56 % 

 Szubsztitúciós fok (DS):      0,7-0,8 

 Nedvesség tartalom (csomagoláskor):  max. 8% 

 pH:         8-11 

 Viszkozitás (200C; 2% oldat) Höppler:  200-500 mPa.s 

 Tárolási hőmérséklet:     5-35 °C 

 Felhasználhatóság:       min. 12 hónap  

          (megfelelő tárolás esetén) 

 

Kizárólagos képviselő: 
 
       Ti KEM Hungary Kft. 
      info@tikemhungary.hu 
 
 
*Az adatlapon szereplő információk olyan forrásból származnak, amelyet megbízhatónak ítélünk meg. Az itt közölt adatok tájékoztató 
jellegűek, nem tekinthetőek minőség vagy garanciavállalásnak. A termék kezelésével és tárolásával és felhasználásával kapcsolatos nem 
rendeltetésszerű használatból eredő mindenféle kötelezettséget, veszteséget, költséget elutasítunk. Az ezekkel kapcsolatos 
kötelezettségeket a felhasználónak kell betartania. Ez az adatlap kizárólag adott anyagra lett elkészítve, amennyiben ezt más termék 
komponenseként használják, az adatlapon szereplő információ nem használható fel. Biztonsági és személyi védelemre vonatkozóan lásd 
még a Biztonságtechnikai adatlapot.        

     Dokumentum vége 
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